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 ATIVIDADES PARA CASA 
 

Srs. Pais ou responsáveis, 

Em meio à situação atual que se encontra nosso país com a Pandemia Corona Virus - 

COVID-19, estamos cumprindo às ordem do isolamento social, visando à saúde de todos. 

Com o isolamento social nossas crianças estão passando por mudanças em suas rotinas, 

longes dos seus coleguinhas, professores e demais funcionários das nossas escolas 

municipais, porém estão no aconchego do lar, onde é o melhor lugar para ficarem. 

Pensando nessa mudança, sugerimos atividades as quais a família interage, direciona e 

participa com seus filhos de maneira lúdica e educativa. 

Nessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas 

quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas 

ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 

desenvolvimento e socialização.  

Motivos da importância da brincadeira para as crianças:  1. COMBATE A OBESIDADE; 
2. PERMITE O AUTOCONHECIMENTO CORPORAL; 3. ESTIMULA O OTIMISMO, A 

COOPERAÇÃO E A NEGOCIAÇÃO; 4. GERA RESILIÊNCIA; 5. ENSINA A TER RESPEITO; 6. 
DESENVOLVE A ATENÇÃO E O AUTOCONTROLE; 7. ACABA COM O TÉDIO E A TRISTEZA; 
8. INCENTIVA O TRABALHO EM EQUIPE; 9. INSTIGA O RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO; 10. 
PROMOVE CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO; 11.  ESTABELECE REGRAS E LIMITES. 
 

Seguem algumas sugestões de atividades para que a família possa participar e auxiliar no 

desenvolvimento das crianças, de acordo com a nossa proposta pedagógica e  contamos 

com a colaboração de todos. 

Com Carinho 

Roberta Rodrigues Batista, Madalena Fernandes Rabello, Viviane Gomes de Matos, Estefânia 
Rodrigues, Gislaine Cristina e Flavia Freitas. 

Abril/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA



Crianças de 0 a 3 anos ( Berçários I e II, Maternais I e II) 

1 - Hábitos de Higiene 
 

➢ Lavar as mãos antes das refeições. 
➢ Lavar as mãos logo após usar o banheiro. 
➢ Conservar as mãos sempre limpas. 
➢ Escovar os dentes ao acordar e após as refeições. 
➢ Conservar o nariz sempre limpo. 
 

2 - Treino Vocal 
 

➢ Inspiração lenta, expiração lentíssima. 
➢ Inspiração lenta, expiração rápida e de boca aberta. 
➢ Inspiração lenta e expiração rápida. 

 
- Exercícios de sopro: 

➢ Fazer bolhas de sabão; 
➢ Soprar algodão, bolinhas de isopor, penas, balões, papel de balas cortados bem 

fininho, cata vento, tubos de vidro que produzem sons pelo sopro, papel de seda pente. 
➢ Soprar patinhos e/ou barquinhos de papel colocados numa vasilha com água. 

 
- Exercícios articulatórios: 

➢ Abrir e fechar a boca. 
➢ Mastigar com a boca fechada. 
➢ Encher as bochechas de ar, contrair, mostrar os dentes. 
➢ Movimentar a língua para cima, para baixo e para os lados. 
➢ Estalar a língua. 

 
3 - Contar histórias e dramatizar. 

3.1 - Ler histórias mostrando as imagens para criança. 

3.2 - Deixar que manuseiem livros, revistas e pedi-los para contar o que estão vendo nas 

imagens. 

3.3 - Livros online gratuitos: 

➢ Itaú - Leia para uma criança: https://www.itau.com.br/criança 

➢ www.paninigroup.com.br 

4- Cantar músicas variadas. 

4.1 - Cantar com as crianças músicas infantis aprendidas na escola.( Pintinho Amarelinho; 

Borboletinha; Jacaré mora na lagoa; Sapo cururu; O sapo não lava o pé; Samba lê lê; A 

janelinha fecha; A dona aranha; O foguete vai subindo;  Caranguejo não é peixe; Cachorrinho 

tá latindo lá no fundo do quintal;  A canoa virou; etc)  

4.2 - Ouvir músicas infantis de qualidade. 

4.3 - Brincadeiras cantadas, de roda, etc. 

5 - Atividades psicomotoras: 

A. Engatinhar: 
 

➢ Apanhando objetos no chão. 
➢ Imitando animais. 
➢ Fazendo trenzinho. 
➢ Brincando de túnel, usando as próprias crianças e cadeiras como túneis. 



 
B. Sentar: 

 

➢ Em posição de índio. 
➢ Imitando borboletas com as pernas. 
➢ Imitando balancinho. 
➢ Passando por baixo da corda, assentado. 
➢ Imitando remadores (2 a 2) 

 
C. Andar: 

➢ Para um lado, para o outro. 

➢ Na ponta dos pés, com calcanhares. 

➢ Descalços. 

➢ Depressa, devagar – seguindo ritmo de palmas. 

➢ Imitando boneco de pau, de pano, de mola, palhacinho, animais. 

➢ Dois a dois na mesma posição. 

➢ Com as pernas abertas sobre uma fileira de objetos colocados no chão. 

➢ Equilibrando objetos na cabeça. 

➢ Sobre linhas retas, curvas e quadradas desenhadas no chão. 

➢ Sobre uma linha, segurando uma colher com uma batata. 

➢ Andar num determinado ritmo. 

➢ Andar passos de gigante e anão. 

➢ Andar livremente e parar a um sinal (palma, apito). 

➢ Andar sobre folhas de papel dispostas no chão. 

➢ Andar depressa, pisando forte, andar devagar pisando fraco. 

➢ Andar ao redor de um círculo: primeiro por fora, depois por dentro. 

➢ Andar contornando cadeiras, mesas, rodinhas, etc. 

➢ Andar equilibrando saquinho de areia na cabeça. 
 
D. Correr 
 

➢ Imitando bichos. 
➢ Contornando objetos. 
➢ Procurando um par a um sinal dado. 
➢ Imitando bonecos duros e moles, anão e gigante. 
➢ Correr em ziguezague. 
➢ Batendo palmas. 
➢ Com pequenos e grandes passos. 

 
E. Saltar 
 

➢ Saltar distancia e obstáculos. 
➢ Pular com um pé só e com os pés juntos. 
➢ Pular amarelinha. 
➢ Rolar a bola em direção ao colega. 
➢ Pular pequenas distâncias marcadas por pauzinhos no chão. 
➢ Brincar de estátua. 

 

F. Rastejar 
 

➢ Rastejar, imitando uma cobra. 
➢ Rastejar, imitando uma pessoa nadando. 
➢ Rastejar, imitando um jacaré. 
➢ Rastejar, seguindo caminhos marcados no chão. 
➢ Rastejar, contornando obstáculos. 

 

G. Atividades com bola 
 

➢ Passar a bola de uma mão para a outra. 
➢ Fazer a bola rolar pelo chão. 
➢ Jogar boliche 
➢ Fazer a bola rolar sobre uma linha, batendo palmas depois de atirá-la. 



➢ Lançar a bola contra a parede, aparando-a com as mãos. 
➢ Lançar a bola em pequenas e grandes distâncias. 
➢ Chutar a bola com o pé, variando as distâncias. 
➢ Lançar a bola ao chão, aparando-a quando subir. 
➢ Lançar a bola com mais força e menos força. 
➢ Rolar a bola com o pé. A um sinal, fazê-la parar, primeiro com os pés, depois com as 

mãos. 
➢ Passar a bola de uma criança para a outra, em uma roda. 
➢ Correr atrás da bola. 
➢ Rolar a bola, tentando correr mais que ela. 
➢ Quicar a bola, livremente. 
➢ Jogar e receber a bola sem piques. 
➢ Jogar e receber a bola com pique no chão. 
➢ Receber a bola lançada pelo colega com uma caixa. 
➢ Receber a bola rolada no chão com as duas mãos. 
➢ Brincar de bola ao túnel. 

 

Sugestão de brincadeiras 

CORRE COTIA 

Faixa etária Acima de 3 anos 

Local Condomínio, Parque, Praça, Salão de Festas, Quintal 
Estimular Socialização, Condicionamento físico, Agilidade, Atenção 

Participantes 5+ 

Como brincar 

Todos os participantes, com exceção de um, ficam sentados em círculo. O que ficou de fora será 
o ‘pegador’. Com o lenço na mão ele andará lentamente em volta do círculo enquanto todos 
cantam uma rima que pode ser, por exemplo, Corre Cotia:  

Corre cotia  
Na casa da tia  
Corre cipó  
Na casa da avó  
Lencinho na mão  
Caiu no chão  
Mocinha bonita  
Do meu coração 

CANTIGAS DE RODA 

 

Faixa etária Acima de 3 anos 

Local Calçada, Praia, Quintal, Quadra de esportes, Condomínio, 
Praça 

Estimular Socialização, Lateralidade, Ritmo, Criatividade, Linguagem 
Participantes 3+ 

Como brincar 

De mãos dadas, o grupo gira em sentido horário cantando músicas folclóricas de roda. Existem 
inúmeras cantigas sendo que a maioria é coreografada, como a tradicional “Ciranda, Cirandinha”, 
por exemplo:  
 
Existem inúmeras cantigas sendo que a maioria é coreografada, como a tradicional “Ciranda, 
Cirandinha”, por exemplo:  
 
Ciranda Cirandinha  
Vamos todos cirandar  
Vamos dar a meia volta (aqui o grupo dá meia-volta e gira no sentido oposto)  
Volta e meia vamos dar (aqui o grupo dá outra meia-volta e gira no sentido inicial)  
 



O anel que tu me destes  
Era vidro e  se quebrou  
O amor que tu me tinhas  
Era pouco e se acabou  
 
Por isso dona/seu (fala-se o nome de uma das crianças participantes)  
Entre dentro desta roda  
Diga um verso bem bonito  
Diga adeus e vá-se embora (aqui a criança escolhida vai para o meio da roda e recita um 
versinho) .  
 
Dica: com crianças mais velhas, você pode aumentar o número e a dificuldade das coreografias, 
o que deixará a brincadeira mais divertida.  
 

SE EU FOSSE 
 

Faixa etária Acima de 2 anos 

Local Parque, Salão de Festas, Quintal, Dentro de casa, No 
carro 

Estimular Criatividade, Expressão corporal, Linguagem, 
Imaginação 

Participantes 2+ 

Como brincar 

Um jogo fácil e interessante para as mães fazerem com os filhos pequenos. A brincadeira começa 
perguntando: “Se você fosse um bicho, que bicho seria?” A criança precisa responder e dizer por 
que escolheu este bicho. Depois será a vez de a criança perguntar para a mãe.  
 
As perguntas podem ser sobre frutas, objetos, palavras. Estimule o pequeno jogador a usar a 
criatividade na hora das respostas e peça a ele para imitar o bicho ou o objeto escolhido.  
 
Dica: desafie os jogadores a responder em forma de verso, principalmente no caso de crianças 
mais velhas. Por exemplo,  
Se eu fosse um bicho, seria um cão  
Para uivar na janela e espantar o ladrão!  
 
ONDE ESTÁ? 
 

Faixa etária Até 1 ano 
Local Dentro de casa 

Estimular Linguagem 
Participantes 2+ 

Como brincar 

Com a criança no colo ou bem próxima a ela a mãe faz perguntas sobre onde estão as partes do 
corpo da criança. Quando ainda são muito pequenas, a própria mãe deve fazer a pergunta e 
respondê-la tocando na parte do corpo do bebê. Conforme ficarem maiores, estimule-as a apontar 
onde estão as partes do corpo. Se forem mais velhas, esconda objetos como brinquedos e peça 
para que elas procurem.  
 

EM QUE MÃO ESTÁ? 
 

Faixa etária Acima de 2 anos 
Local Dentro de casa, Salão de Festas 

Estimular Cooperação, Coordenação motora, 
Concentração 

Participantes 4+ 
Material Um objeto que caiba na mão fechada  

 

 



Como brincar 

Com as mãos para trás esconda um objeto pequeno - pode ser uma moeda, uma bola de gude, 
um anel - em uma das mãos. Depois estenda os braços em formato de X à frente da criança e 
peça para que ela adivinhe em que mão o objeto está.  

TEATRO DE FANTOCHES 

  
Faixa etária Acima de 2 anos 

Local Dentro de casa, Quintal 
Estimular Criatividade, Imaginação, 

Linguagem 
Participantes 2+ 
Material Bonequinhos de pano  

Como brincar 

Feitos de pano e com um buraco, que pode ser vestido como uma luva – que permite fazer os 
movimentos de boca -, os personagens parecem ganhar vida própria. Não é à toa que cativam 
facilmente a criançada pelas cores, formatos diferentes e as vozes caricatas.  
 
Use sua criatividade para fazer os bonecos com retalhos, meias velhas, botões para os olhos ou 
canetinhas coloridas. Você pode usar bolas de isopor para dar formato à cabeça. Invente 
personalidades e histórias para eles.  
 
Com crianças mais velhas, peça para que elas desenvolvam seus próprios brinquedos e depois 
contem histórias com eles.  
 

Massinha de Modelar: 
  
Você pode fazer a massa junto com as crianças e mostrar a "mágica das cores" quando a anilina 
se mistura com a massa.  
   
1ª Receita:  
Ingredientes:  
- 3 xícaras de farinha de trigo  
- 1 xícara de sal  
- 1/2 xícara de água  
- 1 colher de chá de pó xadrez  
- 1 colher de chá de óleo.  
   
Preparando:  
Dissolver o pó xadrez na água. Misturar a farinha com o sal e o óleo e ir acrescentando o líquido 
anterior até obter uma consistência de massa que não grude nas mãos. A quantidade de pó 
xadrez depende do seu gosto, se deseja mais ou menos escuro é só por mais ou menos pó 
xadrez. Se ficar muito mole é só acrescentar mais farinha de trigo. Para guardar, embrulhe num 
pano úmido e coloque dentro de um plástico. Esta massa fica muito boa para trabalhar nos 
primeiros cinco dias, depois vai formando uma crosta mais dura na superfície que é necessário 
tirar antes de começar a trabalhar.  
   
2ª Receita:  
Ingredientes:  
(para mais tempo de duração)  
- 4 xícaras de farinha de trigo  
- 5 xícaras de sal  
- 4 colheres de sopa rasas de alume  
- 1 colher de sopa de pó xadrez  
- 1 xícara de água  
   
Preparando: Proceda como na receita anterior.  
   

 


